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KRAJSKÝ ÚŘno KARLovARsKÉHo KRAJE
oDBoR ŽlvoľtĺíHo PRosĺŘeoí ł zeľvlĚoĚlsľvĺ
Se sídlem: Karĺovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika

Číslojednací: .
Datum: 21.6.2011
Vyřizuje:

RoziloDNUTí
Kľajský úřad Karlovarského kľaje, odbor životního prostředí a zenrědělství jako příslušný
spľávní oľgán dle ust. $ 78 odst' (2) písm. a) zákona č. l85/200l Sb.' o odpadech a o změně
některých dalších zákonů v platném znéní (dá|e jen ,,zákon o odpadech") a ust. $ 10 a $ 11

odst. (l) písm. a) zźlkona č. 500/2004 Sb., spľávní řád v platném znění (dále jen,'spľávní řád")

uděluje souhlas

dle ust. $ l4 odst. (1) zákona o odpadech

právnické osobě: AMT s.ľ.o. Příbľam
se sídlem: Pľalra 5, Smíchov, U Nikolajky 38Ż

ĺČo: ąloszgzs

k pľovozovánízaŕízení k využívání oclpadů
(způsobem uvedeným v příloze č,.3 zźlkona o odpadech pod kódem R5)

V pľovozovně Vintíř'ov l85, 357 35 Chodov

(p.p.č.489/3,48514,48515,48914,48916,48917,48918,3l5l2,48411,485lI,48517,489/I,
489/5, 490l |, 5OŻlŻ, 503lŻ,513/l k.ú' Vintířov u Sokolova).

Tímto rozhodnutím se zároveň schvaluje provozní řád tohoto zaŕízení, kteľý je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí.

Souhlas se uděluje za těcl'rto podmínek:
l. Do zařízęní budou přijímány pouze druhy odpadů uvędené v pľovozním řádu zatízení

schvá1eného tímto rozhodnutím
2. Pľovozovatel zajistí, aby činnost v zaÍízení byla pľováděna v souladu se

schváleným pľovozním řádern odsoulrlasenýnr tímto rozlrodnutím, a aby se pľováděla tak,
aby nedocháze\okohrožení Životního prostředí azdtaví lidí. Provozovatel zaÍízení povede
provozní deník zaÍízęní.

3. ZaÍizení musí být mj. vybaveno informační tabulí dle ust. $ 4 odst. (2) písrn. d) vyhlášky č'
383i2001 Sb.

4. Provozovatel zajistí, aby sebrané i jeho činností vzniklé odpady byly k využití nebo
odstranění předány dle ust. $ 12 odst. (3) a (a) zźtkona o odpadech vŽdy jen osobě oprávněné
(ve smyslu zákona o odpadech).
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odůvodnění:

Dne 30.5'20l1 byla Krajskému úřadu Kaľlovarskélro kľaje, odboru životního prostředí a
zernědělství doľučena žádost společnosti AMT s.r.o. Příbľam o souhlas k provozování zaŕízení
kvyuźívání odpadů. Zařízenímje technologie na mletí skleněných střepů. K Žádosti byl připojen
výpis z obclrodního ľejstříku, stanovisko h'ajské hygienické stanice, nájemní smlouvy, návľlr
pľovozního řádu, zákres do katastrální mapy a sdělení Městského ĺlřadu v Chodově, odboru stavební
űŕad, Že v teclrnologii lze zpracovávat odpadní sklo. Spľávní poplatek 500,- Kč byl zaplacen
převodenr dne 13.6.20l l.
Zźĺdost a pľovozní řád splňují podmínky vyp|ývající ze zźlkona o odpadech a jeho prováděcích
právních předpisů, proto správní oľgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí, za dodrżení stanovených podmínek.

Poučení:

V souladu s ust. $ 8l a násl. zákonač,.500lŻ004 Sb., spľávní řád, ve zněnipozdějších předpisů,
nrůŽe ťlčastlrík proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to k Ministerstvu životního prostředí
pľostř'ednictvím Kľajského úřadu Kaľlovaľskélro kľaje, odboru životnílro prostředí a
zemědělství ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ľozhodnutí; prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámęní rozhodnutí.

otisk úředního razitka

Příloha: pľovozní řád
obdrží - účastník ŕízení,: AMT s.r.o. Příbľanr, U Nikolajky 382,Praha 5 - Smíchov


